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THÔNG BÁO 
Về việc Hướng dẫn Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học 

chính quy chất lượng cao học kỳ 1, năm học 2022-2023 
 

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh 

viên hệ chính quy; 

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH 

Giao thông vận tải TP. HCM về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên bậc 

đại học hệ chính quy chương trình chất lượng cao. 

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến sinh viên chất lượng cao và các đơn vị liên 

quan phối hợp về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy 

chương trình chất lượng cao học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau: 

1. Thời gian tổ chức: 

+ 20/02/2023 - 25/2/2023 : Sinh viên tự đánh giá online trên trang SV 

+ 27/02/2023 - 13/3/2023 : Họp lớp với GVCN 

+ 14/3/2023 - 17/3/2023 : Các lớp nộp hồ sơ đánh giá 

+ 18/3/2023 - 01/4/2023 : Viện tổng hợp đánh giá và công bố dự thảo 

+ 03/4/2023 - 07/4/2023 : Sinh viên phản hồi, điều chỉnh 

+ 10/4/2023   : Công bố chính thức kết quả rèn luyện. 

2. Hướng dẫn thực hiện đánh giá:  

- Từ ngày 20/02/2023 đến 25/02/2023: Sinh viên tự đánh giá rèn luyện trên phiếu đánh giá 

online tại trang SV (Thông tin chung/Khảo sát sự kiện/BM-CTSV-01. Phiếu đánh giá rèn 

luyện sinh viên/Đánh giá rèn luyện HK1 năm học 22.23). 

- Từ ngày 27/02/2023 đến 13/3/2023: Các lớp tổ chức họp với GVCN gồm các nội dung: 

 Tổng kết thực hiện kế hoạch hoạt động học kỳ vừa qua của lớp 

 Đánh giá ban cán sự lớp, thay đổi BCS lớp (nếu có) 

 Đánh giá rèn luyện học kỳ vừa qua 

 Tải các biểu mẫu liên quan tại đây (Biên bản họp lớp, bảng tổng hợp đánh giá rèn 

luyện cấp lớp, bảng đánh giá ban cán sự lớp) 

- Từ ngày 14/3/2023 đến 17/3/2023: GVCN nộp hồ sơ đánh giá tại đây  



 14/3/2023: hạn nộp các lớp khóa 2019 trở về trước 

 15/3/2023: hạn nộp các lớp khóa 2020 

 16/3/2023: hạn nộp các lớp khóa 2021 

 17/3/2023: hạn nộp các lớp khóa 2022 

- Từ ngày 18/3/2023 đến 01/4/2023: Viện tổng hợp đánh giá và công bố Dự thảo kết quả đánh 

giá rèn luyện của sinh viên trước khi ban hành quyết định chính thức 

- Từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023: Sinh viên và các đơn vị phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, 

đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện của sinh viên 

- Sau ngày 10/4/2023: Viện trình Ban Giám hiệu, tham mưu ban hành Quyết định công nhận 

chính thức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. 

3. Phối hợp các đơn vị: 

Viện Đào tạo chất lượng cao yêu cầu các đơn vị, bộ phận có liên quan phối hợp, hỗ trợ bộ 

phận Công tác sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao trong công tác đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên, cụ thể cung cấp các nội dung liên quan trong học kỳ 1, năm học 2022-

2023 như sau, hạn chót ngày 20/02/2023: 

- Bộ phận Kế toán cung cấp danh sách sinh viên còn nợ học phí 

- Bộ phận Khảo thí cung cấp danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi, cấm thi 

- Bộ phận Đào tạo cung cấp danh sách kết quả học tập của sinh viên 

- Bộ phận Nhân chính cung cấp danh sách sinh viên không tham gia BHYT 

- Phòng Khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển cung cấp danh sách sinh viên có 

thành tích về nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên 

- Ban quản lý Khu nội trú cung cấp danh sách Tổ tự quản khu nội trú, Lầu trưởng, Lầu phó; 

danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật cấp khu nội trú; danh sách sinh viên có thành tích xuất 

sắc trong quá trình sinh hoạt, đóng góp cho hoạt động của khu nội trú. 

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, các Liên chi hội, các CLB đội/ nhóm cung cấp 

danh sách điểm danh các hoạt động sinh viên đã tham gia; danh sách các thành viên và bản 

đánh giá Ban can su-Ten don vi.docx mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên kèm 

theo. 

- Bộ phận Công tác sinh viên có trách nhiệm theo dõi, xác nhận các sinh viên có thành tích 

hoặc tham gia các hoạt động học thuật, rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do 

Viện Đào tạo chất lượng cao tổ chức; tổng hợp việc theo dõi trừ điểm rèn luyện sinh viên 

trong học kỳ đối với các trường hợp vi phạm quy định của Nhà trường và của Viện đào tạo 

chất lượng cao. 



Các đơn vị gửi dữ liệu liên quan về Viện đào tạo chất lượng cao qua email clc@ut.edu.vn 

hạn chót ngày 20/02/2023 theo thông báo. 

4. Tổ chức thực hiện: 

Viện trưởng đề nghị các đơn vị, phòng ban, bộ phận chức năng liên quan, sinh viên chất 

lượng cao thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả để công tác đánh giá điểm rèn luyện 

học kỳ 1, năm học 2022-2023 và xét thi đua khen thưởng cho sinh viên chất lượng cao được 

đúng, công bằng và minh bạch. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 
- Website: CLC, GVCN; 
- Lưu: VT, BP. CTSV. 
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